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Oletteko valmiita tapaamaan Minut?
TE OLETTE SODAN PARTAALLA… OLETTEKO VALMIITA TAPAAMAAN MINUT
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 26. Toukokuuta, 2016.
( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat, pyydän, rukoilkaa, että korvat aukeaisivat tälle viestille ja sielut
vastaisivat Herran vetoomukseen, kun vielä on aikaa. Ylistyksen jälkeen ja ennen kuin pystyin edes
kysymään Herralta, että mitä Hänellä oli sydämellään ja mielessään tänä iltana, Hän aloitti…
( Jeesus ) ”Sota on varmasti tulossa tähän maahan. Jos ei huomenna, jonakin päivänä ei niin
kaukaisessa tulevaisuudessa. Kestä, kun Minun täytyy olla ympäripyöreä, asioita ei ole päätetty.
Minä tiedän, että monet ovat odottaneet sydän kurkussa uutisia. Minä tiedän, että toiset ovat
uupuneet loppuun ja tulleet kuuroiksi, eivätkä odota mitään pian.”
”Ja Minun täytyy toistaa teille… teidän minuuttinne mitataan teille. Minuutti minuutilta päätös
pidättäytymisestä tehdään. Mutta joku kaunis minuutti tulee olemaan kohtalokas ja miljoonien
tuhoutuminen tulee tapahtumaan.”
”Oletteko te valmiita tapaamaan Minut, Minun ihmiseni ja Minun Morsiameni? Oletteko te todella
valmiita seisomaan Minun edessäni? Monet teistä ovat valmistautuneet kuukausia ja jopa vuosia.”
”Toiset ovat lykänneet kääntymyksiään. Jotkut ovat langenneet takaisin pahoihin tapoihinsa ja
nousseet aseisiin Minun Ruumistani vastaan, katkoen verkkoja auki ja päästäen saaliin
epävarmaan kohtaloon, villeihin ja vihamielisiin ihmisyyden valtameren virtauksiin.”
”Jotkut tulivat Minun lähelleni, mutta niin kutsuttujen kristittyjen käytös työnsi heidät pois. He
näkevät paljon vähemmän selkään puukotusta ja katkeruutta New Age-liikkeessä kuin kristittyjen
keskuudessa. Ja he eivät halua olla missään tekemisissä sen kanssa.”
”Toiset ovat pudonneet matkasta perheittensä painostuksen vuoksi. Kuitenkin Minä pidän toivoa
yllä, että heidän sitoutumisensa Minuun tulee kestämään sillä hetkellä, kun heidät opastetaan
ikuisuuteen. Mutta jokainen teistä on vastuullinen omasta pelastuksestaan, vähintäänkin. Minä en
puhu heistä, jotka protestoivat Minun Ruumistani vastaan, mutta heillä tulee olemaan raskas hinta
maksettavana.”
”Toistaiseksi Minä osoitan tämän niille, joilla on korvat kuulla ja silmät nähdä. Oletteko te valmiita
tapaamaan Minua? Paljon syystä, josta Isä on pidätellyt vihaansa, on sen vuoksi, että te ETTE ole
valmiita. Minä lähetän ilmoille varoitus kutsun! Te olette hyvin lähellä unohdusta… tarkoittaen,
että te olette hyvin lähellä sitä, että teidät poistetaan tästä maailmastaväkivaltaisessa ja äkillisessä
sodassa ja teidät tullaan jättämään pimeyteen tuomioon asti.”
( Clare ) Ajattelin itsekseni… ”Vau, se on tuhannen vuoden päästä nykyhetkestä.”
( Jeesus ) ”Aivan oikein. Sillä yli tuhat vuotta he tulevat nukkumaan Maapallon tomussa, sillä aikaa
kun he, jotka valmistautuivat, tulevat olemaan Minun kanssani Taivaassa. Sen ajan aikana, ne,
jotka on kutsuttu tuomiolle, tullaan erottamaan rakkaistaan, lapsistaan, vanhemmistaan ja muista
rakkaista sieluista, jotka antoivat elämänsä Minulle. He tulevat olemaan Taivaassa ja te tulette
odottamaan Maapallon tomussa ja meren syvyyksissä. Oletteko te valmiita tapaamaan Minut?”
”Oletteko te valmiita antamaan tilityksen sielunne, elämänne ja sen puolesta, mitä teitte ja mitä
ette tehneet?Minä varoitan teitä rakkaat sielut… niin paljon kuin Minä rakastan teitä, Minä en voi
saada teitä rakastamaan ja palvelemaan; Minä en voi saada teitä tekemään yhtään mitään. Minä

en voi täyttää tyhjiä aukkoja siellä, missä teidän toimintanne niin kutsuttuina kristittyinä eivät
mitenkään heijastaneet Minun elävän teissä. Te voitte aivan hyvin kuulla kaikkein
kammottavimmat sanat pitkän odotuksenne lopussa… ”Poistukaa Minun luotani te vääryyden
tekijät, te laittomat, sillä Minä en koskaan tuntenut teitä.” Sitten teidän pitää mennä paholaisten
mukana Tulijärveen.”
( Clare ) Kysyin Herralta, mitä Hän tarkoitti ”laittomilla”.
( Jeesus ) ”Lain sydän on Rakkaus. Ne, jotka eivät rakastaneet, ovat laittomia. Usko ilman töitä on
kuollut. Minä olen yhä odottamassa näkeväni teidän uskonne toiminnassa. Odottaen näkeväni
teidän ruokkivan ja vaatettavan köyhän, vierailevan sairaiden luona ja vankilassa olevien luona.
Minä olen yhä odottamassa näkeväni aitoja kääntymyksiä ja rakkauden virtaavan elämistänne. Ja
kuitenkin, teille saattaa olla toivon kipinä jäljellä, jos te tunnistatte itsekkyyden syntinne ja
kadutte, huutaen apuun Armoa. Mutta jos teidät otetaan ennen kuin te kadutte, mitä sitten?”
”Minä pyydän teitä nyt valmistelemaan itsenne tapaamaan Minua ja ymmärtämään –sota
valmistelut on jo loppuun saatetut. Lähinnä Isän myöntyminen pidättelee tätä vihaa.”
”Ymmärrättekö te? Minä haluan antaa teille anteeksi. Minä haluan teidän sokeat silmänne
avoimiksi. Minä haluan teidän katumisenne. Minä todella odotan, päivä päivän jälkeen, että te
tunnistaisitte, että te olette menneet väärää polkua. Te ette ole valinneet Minua, vaan lihanne ja
maailman nautinnot. Te olette sotkeutuneet kiistoihin, syytöksiin, herjauksiin, katkeruuteen ja
selkään puukotukseen… varasteluun, tappamiseen ja toisten hyvien nimien tuhoamiseen ja
panettelemaan sitä Evankeliumia, Ilosanomaa, Minun kuolemaani Ristillä, vapauttaakseni teidät.
Minä voin antaa teille anteeksi, jos te kadutte. Minä olen maksanut hinnan, mutta teidän täytyy
tehdä oma osanne.”
”Se tulee yllenne yhtäkkiä, eikä siihen ole lääkettä, ei aikaa katua, ei edes aikaa kutsua Minua.
Teidän osaltanne se on ohi ja teidän kohtalonne on sinetöity. Sinä aikana ei tule olemaan
tekosyitä, sillä Minä olen antanut varoituksen perään varoituksen ja vielä varoituksen, yrityksenä
kääntää teidät aivan viime minuutilla. Ei tule olemaan tekosyitä. Teitä varoitettiin, teitä opetettiin
ja silti te valitsitte mennä Paholaisen kanssa.”
”Siispä, Minä vetoan teihin. Te olette jälleen sodan partaalla, eikä ole takeita, että tällä kertaa se
tultaisiin välttämään. Valitkaa, kenen kannalle te asetutte, sillä moni ei tule kykenemään
päättämään sillä hetkellä. Minä teen asian selväksi teille tänään. Minä pysyn teidän mukananne,
valmiina kuulemaan, kun te kadutte ja tulette Minun luokseni. Minun käteni ovat avoimina teille
jopa tällä hetkellä. Minä haluan antaa teille anteeksi ja toivottaa teidät tervetulleiksi Minun
talooni, mutta teidän täytyy tehdä se päätös sydämestänne ja Minä tulen kutsumaan teidät Minun
Sydämeeni. Vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, Minä tulen pesemään ne pois,
lumivalkeiksi.”
”Minä seison nyt vieressänne, odottaen teidän tulevan Minun luokseni. Armo on tässä teidän
katumistanne varten. Pyydän, älkää käännyttäkö Minua pois tällä kertaa. Se saattaisi aivan hyvin
olla viimeinen mahdollisuutenne.”

